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Predgovor

Z veseljem vam predstavljam drugo letno poročilo Evropskega 
odbora za sistemska tveganja (ESRB) – neodvisnega organa 
Evropske unije, pristojnega za makrobonitetni nadzor 
finančnega sistema v EU, kateremu ECB zagotavlja sekretariat 
ter nudi analitično, statistično, logistično in administrativno 
podporo� V poročilu je natančno predstavljeno delo ESRB 
v drugem letu njegovega delovanja, v katerem so potekale 
številne dejavnosti za vzpostavitev trdnega makrobonitetnega 
okvira v celotni EU, hkrati pa je odbor analiziral sistemska 
tveganja v finančnem sistemu EU in sprejemal ukrepe za 
njihovo blažitev�

V prvem delu poročila je podana celovita ocena ESRB 
o sistemskih tveganjih� Sledi pregled politik, s katerimi 
se je odzival na ugotovljena tveganja, na koncu pa so 

predstavljene dejavnosti, s katerimi je skrbel, da se ti ukrepi politik izvajajo in da se zagotovi 
polna odgovornost zanje� Več informacij o ESRB in njegovih dejavnostih je na spletni strani ESRB 
(www�esrb�europa�eu)�

To poročilo je pripravljeno v skladu s členom 19 uredbe ESRB1, ki določa: „Vsaj enkrat na leto, 
v primeru obsežnejših finančnih težav pa pogosteje, je predsednik ESRB ob objavi letnega 
poročila ESRB v Evropskem parlamentu in Svetu povabljen na letno predstavitev v Evropskem 
parlamentu�“ V čast mi je, da bom to letno poročilo lahko predstavil Odboru za ekonomske in 
monetarne zadeve Evropskega parlamenta na javni predstavitvi, ki bo 8� julija 2013�

Frankfurt na Majni, julij 2013

Mario Draghi
Predsednik ESRB

1 Uredba (EU) št� 1092/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24� novembra 2010 o makrobonitetnem nadzoru nad 
finančnim sistemom Evropske unije in ustanovitvi Evropskega odbora za sistemska tveganja�

Mario Draghi
Predsednik Evropskega 
odbora za sistemska tveganja
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Povzetek

Cilj ESRB je, da v zgodnji fazi odkriva sistemske grožnje in omogoča sprejem proaktivnih ukrepov 
za ublažitev posledic nenadzorovanih gibanj� Drugo leto njegovega delovanja je zaznamovalo 
več dogodkov, ki so ali bi lahko vplivali na stabilnost finančnega sistema v Evropski uniji� Do 
nekaterih je prišlo zaradi cikličnih ranljivosti, številni pa so bili povezani s strukturnimi grožnjami, 
ki jih je ESRB odkril že v letu 2011�

Negativni povratni učinki, ki so nastajali zaradi sovplivanja vse slabših makroekonomskih obetov 
in krhkosti finančnega sistema, so v letu 2012 ves čas ogrožali sistemsko stabilnost� Njihove 
posledice so bile vidne v vseh podsektorjih finančnega sistema, za najbolj ranljivega pa se je 
izkazal bančni sektor� Poleg tega je nekatere zavarovalniške trge v EU prizadelo dolgotrajno 
obdobje nizkih obrestnih mer� Za učinkovitejše odkrivanje teh sistemskih tveganj je ESRB razvil 
nabor kazalnikov za pregled tveganj, ki se od septembra 2012 objavijo po vsaki seji splošnega 
odbora ESRB� 

Na strukturni strani je ESRB izpostavil vrsto ranljivosti, ki bi lahko vplivale na finančno stabilnost� 
Pri spremljanju tveganj je v letu 2012 glavno pozornost še naprej namenjal medsebojni 
povezanosti institucij znotraj finančnega sektorja in tveganjem okužbe� V svoji oceni načrtovanih 
in tekočih regulativnih reform je obravnaval zlasti dejavnosti v zvezi s tržnimi infrastrukturami, 
kot so centralne nasprotne stranke, ter razvoj reševalnih instrumentov� Spremljal je tudi 
izpostavljenost finančnega sektorja državnemu dolgu� Pomemben vir sistemskih tveganj so po 
oceni ESRB predstavljale tudi metode vrednotenja, ki se uporabljajo v panogi skladov denarnega 
trga�

Pri oceni sprememb v finančni arhitekturi EU je ESRB še naprej sledil svojemu dvojnemu cilju, da 
preprečuje in zmanjšuje sistemska tveganja za finančni sistem EU, ob tem pa podpira učinkovito 
delovanje notranjega trga ter gospodarsko okrevanje� Priporočila, ki jih je od januarja 2012 
naslovil na države članice in institucije EU, so obravnavala naslednja področja: (i) financiranje 
kreditnih institucij, (ii) skladi denarnega trga, (iii) vzpostavitev okvira za uporabo makrobonitetnih 
instrumentov� Nadaljevalo se je tudi delo o makrobonitetnih vprašanjih, kot so tveganja okužbe, 
bančni sistem v senci in posli financiranja vrednostnih papirjev ter tisti vidiki bodoče zakonodaje 
EU, ki so povezani s sistemsko stabilnostjo�

V obravnavanem obdobju si je ESRB z udeležbo na zaslišanjih, organizacijo različnih srečanj in 
seminarjev, sodobnimi komunikacijskimi metodami ter na druge načine prizadeval za krepitev 
odgovornosti in učinkovito izvajanje svojih priporočil� Razvil je tudi okvir, ki mu omogoča, da 
objektivno in enotno ocenjuje, ali naslovniki priporočila izvajajo� V skladu z uredbo o ESRB se 
trenutno izvaja pregled njegovega delovanja�



© Evropski odbor za sistemska tveganja

Naslov
Kaiserstrasse 29
60311 Frankfurt na Majni
Nemčija

Telefon
+49 69 1344 0

Spletna stran
http://www�esrb�europa�eu

Faks
+49 69 1344 6000

Vse pravice so pridržane.
Razmnoževanje v izobraževalne in nekomercialne namene je dovoljeno pod pogojem, da je 
naveden vir.

Presečni datum za podatke v tem poročilu je 30. april 2013.

Slovenski prevod Letnega poročila ESRB 2012 obsega samo predgovor in povzetek. Celotno 
poročilo v angleščini je na voljo na spletni strani ESRB (www.esrb.europa.eu).
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